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PREFÁCIO  

Na obra poética “A Sociedade e os Afectos” estão espelhados um 
conjunto de emoções e sentimentos que nos transportam para um 
quotidiano, onde a interacção entre o eu, a sociedade e os afectos, nos 
remete para a complexidade da existência humana. 

Demasiadas vezes, essa nossa essência humana é esmagada por 
critérios que predominam sobre os valores verdadeiramente importantes. 

Nestas poesias, é evidenciada uma capacidade analítica e reflexiva, 
escassa nos dias de hoje, e que tanta falta faz numa sociedade maquiada 
em fuga ou no conflito da luta, que cada vez menos tempo encontra para 
dar tempo ao tempo de profundamente se expressar e analisar, por forma 
a dar origem a uma reflexão sustentada, que possibilite o desenvolvimento 
de um trabalho, individual e colectivo, que dê um contributo real para uma 
arquitectura de afectos positivos, onde se possa alicerçar uma sociedade 
mais humana, solidária, equitativa e justa.

 
 Luís Oliveira 

Neuropsicólogo ADEB
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 LARANJA

Talvez um dia
A Terra seja uma laranja 
Cheia, gorda 
Doce e sumarenta. 
Talvez um dia 
Do teto do mundo 
Um vento de flores de laranjeira 
O mar sumo de laranja 
O céu pétala de violeta 
Azul marinho o monte 
E no topo cristais  
Cristais de gelo 
Do sumo de laranja. 
Talvez um dia  
Crianças do tamanho de dedos 
E os dedos semeiem grãos de pólen 
Os grãos de pólen os ninhos 
Dos passarinhos  
Nos botões de laranjeira. 
Talvez um dia 
A Terra seja uma laranja 
Madura 
Cheia gorda 
Doce e sumarenta.

Ana Herédia 
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NOITE  MÃE

A noite avança iluminada vagarosa
Qual mãe envolvendo filhos no regaço
Sob a serra o casario se esfuma
Na sede dos cabelos
No veludo das pestanas
A noite espalha a sua fantasia
Pacífica imensa e mansa
Envolve terra mar e céu
A noite avança estrelada amorosa
Qual mãe levando seus filhos ao colo
Sob a bruma o campo se espuma
No veludo dos cabelos 
Na sede das pestanas
A noite solta a sua magia
Mansa imensa e pacífica
Cobre terra mar e céu

 

Ana Herédia
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Quero apenas amar-te
E que me ames
É pedir demais?
Não sei onde passeias
Se a tua voz virá até mim
Onde anda o teu gesto
Que sacode a tristeza 
Do meu peito?
Procuro o teu sorriso
Que me seduziu 
E afasta rumores
De covas escuras
Sei-te em Lamego
Queria tanto saber
Se os teus dedos
Ficarão plantados
Um dia nas palmas
Das minhas mãos
Acaso esta saudade
Perecerá no riso
Quente da tua pele?
Vejo-te a pé de mim
Numa esplanada
Ou numa estação
Tu num comboio
Da linha do Estoril
Despedindo-te 

TALVEZ UM DIA LEIAS ESTA CARTA
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Bonito e elegante
Em fato engomado
E o azul perfume
Dos jeans e camisa 
Que bem condiz   
Com a tonalidade
Do corpo e cabelo
Ai, desejo-nos 
Na baía de Cascais
Num reencontro
Ao cair da tarde
Enxergo suaves
E largos abraços 
Grosso livro verde
Na tua mão cálida
Quão louca voa 
Esta imaginação
Aqui mergulhamos
Em ternas rimas 
No leito de glosas
De Mário Sá Carneiro
“Amor é chama que mata,
Dizem todos com razão,
É mal do coração
E com ele se endoidece.
O amor é um sorriso
Sorriso que desfalece.
Madeixa que se desata
Denominam-no também.
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O amor não é um bem:
Quem ama sempre padece.
O amor é um perfume
Perfume que se esvaece.”
E os dois reclinados 
Num alegre verde
De barca piscatória
No areal desta água
Aromatizadas
De algas e peixe
Balançamos
Aprisionados
Nas brancas redes
Nestes vai e vem
Voltas e rodopios
Das ondas do mar
Devaneio e agora
Deitas-te sob raios
Laranjas e violetas
Ferras os dentes
Em fiapo de isco
Rosado e púrpura
Neste meu ardor 
E nova fantasia
Cavaqueamos
Bebemos sumos
Num garrido quintal
Dás-me um beijo
Ai, tormentosa 
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Horta esta paixão
Não sai de mim
Arremesso-a
Borda fora
Submergida
Num profundo
Golfo em sangue
Não se altera
Como temporal
Consome-me
E devasta-me
Que nem lava
Talvez um dia
Esta carta leias
E num fascínio
Tu me pertenças

 

Ana Herédia
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 TURQUESA 

Cálido e zéfiro o cálice do orvalho da tua boca.
O néctar da tua pele perfume na minha adormecida.
Escorre o mel dos teus olhos  nas nossas mãos, iguaria na manhã 

que se anuncia.
A luz quente e ténue dos teus braços percorre-me o corpo que 

vai despertando.
Tu em mim. Eu em ti.
Cavalgamos na ventania dos lençóis, lado a lado, tu na frente eu 

atrás ou eu sobre ti.
Tomamos o pequeno almoço e brindamos, tocam-se os cálices 

do orvalho das nossas bocas, o aroma e a doçura do mel dos nossos 
olhos no pão quente e estaladiço e o leite do veludo das nossas 
peles. 

Galopamos num tropel macio ou mais áspero na maré da espuma 
do banho.

Do recanto do leito, dos nós, laços e aninhos lançamo-nos até à 
porta.

Saímos e ancoramos no cais dos carros.
Aqui estamos.
Tu no teu carro azul afastas-te de mim rumo a Tróia.
Sigo-te e já não consigo avistar-te, o trânsito adensa-se.
Vislumbro o mel cinzento no rasto dos teus olhos na estrada.
Quando virei à esquerda tu sob jacarandás. Tombam cachos de 

lilases das canastas onde nos sentamos nas dunas, na língua do 
areal branco de Tróia.

O dourado e vermelho cremosos dos nossos corpos que 
degustamos e os copos da água salgada dos nossos cabelos 
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refrescando-nos.
No azul turquesa do nosso adeus o mar estremece e canta, as 

ondas avolumam-se. O eco turquesa do adeus na praia.
Chegara o tempo das estrelas cadentes.
Até ontem, hoje ou amanhã. Até sempre.

Ana Herédia 



17

SOL  UM  CADERNO

Dedicado ao meu filho Francisco 

Estou a escrever, mas não sossego, andam por aí passos inquietos e 
conversas pelo ar.

Quero escrever, nem que seja só pelo prazer de o fazer, de me envolver 
neste encontro com as linhas deste caderno e contigo.

Aqui esta palavra escolho, nesta letra choro, desespero e sofro, nesta 
vírgula sou feliz, nestas linhas ando para cá e acolá, agora estou muito 
longe neste ponto de interrogação e na interjeição estou lá e cá.

E percorro esta folha do meu caderno avistando imagens de mim e de 
ti, o meu pensamento encalha num ponto final, num defeito, agora sinto 
neste parágrafo que não encontro a palavra que descreva a ternura desta 
mãe, ponho num verso, a alegria de um menino gordinho, de quando eras 
pequenino e travesso.

E nestas linhas trepo, caio, subo, desço, digo-me e contradigo-me, 
como quem quer e não quer, diz e desdiz sentimentos numa frase lúcida 
ou parentese absurdo.

Aqui está o meu ser verdadeiro?!
Eis a mágoa de ter errado quando coloquei o travessão e errei ao dizer-

te não.
Aqui estão no til da palavra mão a tua companhia, no acento da palavra 

só a minha solidão e no traçado das linhas de um poema lágrimas, abraços, 
sorrisos e risos.

Sangue carinhoso e doce que corre neste texto, em que nos revejo, no 
entanto, sangro por não conseguir, saber expressar melhor este amor 
incomensurável que tenho por ti, meu filho. Brandos são os passos e as 
pegadas desse pássaro que me escapa, das pétalas a atravessar o espaço 
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e a cantar recados de felicidade.
A neblina dos meus olhos acorda a casa, as janelas trazem sonhos e 

ao despertar da manhã chego ao fim desta página que era branca e assim 
ficou, como tu brilhas neste percurso das minhas palavras, no frio desta 
noite e na aurora do amanhã tu sorris e eu também.

E a terra molhada espalha aromas, searas, seivas novas e puras 
tuas, homem já, és meu apeadeiro, sol espelhado neste caderno que 
dediquei a ti.

Ana Herédia
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ÓBVIO

Estou aqui 
para dizer 
o óbvio. 
Sentado, 
relativamente 
descansado, 
penso. 
Uma ponta 
de inquietação 
espreita-me. 
Aborrece-me 
alguma falta 
de clareza. 
Gosto mais 
De dias claros… 
Vê-se melhor. 
Mas eu não vejo 
o que eles vêem. 
Eu vejo 
o que está à vista, 
eles não. 
(escondidos 
atrás de muros 
cuidadosamente 
construídos 
espreitam sorrateiros 
seguros 
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de que não são vistos) 
Eu vejo 
o muro 
e vejo 
os seus olhos pequeninos 
dentro de cabeças pequeninas. 
O muro é nada 
Eles são o muro 
Eles são nada 
Obviamente. 

  António Gorjão 
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ACTOR

Reverso de mim 
por inversão de discurso, 
represento a minha farsa 
espelho do meu fracasso. 
Tantas vezes ausente de mim 
quando me procuro. 
Representar-me a mim próprio... 
Sacrifício supremo. 
Espectador atento, 
crítico terrível, 
observo-me e recuso-me. 
Ponto final.

 António Gorjão
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COMBOIO

Aqui vou 
no comboio 
da minha tristeza. 
Seguramente inseguro 
agarro-me ao que posso 
para seguir viagem. 
Tantas gotas de caminho… 
Tantas voltas, 
às vezes soltas, 
outras nem tanto… 
Do muito que se disse 
de alguma coisa que se fez, 
sobra um leve ranger de dentes 
e um olhar um pouco perdido. 

António Gorjão
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HORAS

Há horas tenebrosas, 
terríveis, pérfidas 
que não dão descanso, 
em que as sombras se tornam luz 
e movem-se dentro de nós, 
e nunca há com quem falar, 
todos os terrores nos assolam, 
e estamos sós… 

 António Gorjão
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Tenho 
em mim 
a lágrima. 
A lágrima 
que tortura, 
a lágrima 
que destrói, 
a lágrima 
que chora, 
a lágrima 
que mata. 
E ... 
a lágrima 
fácil 
do álcool. 

LÁGRIMA

António Gorjão
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ODE ÀS PEQUENAS COISAS 

Na delicadeza de um malmequer
vejo o mundo, olho-o com o olhar de criança
é bom saber que existe beleza tão terna 
não quero saber o porquê de ser tão belo
quero apenas sentir 
porque sentir é viver 
porque sentir é amar

Dora Paulo
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ILOGISMO

que é do fio condutor quando se parte, talvez matéria talvez arte...
profundamente se ligam os elementos mais sólidos que no universo 

existem, sobrevivem ao calor e ao frio, como se do nada viessem
as partículas de sol brilham no escuro, a lua brilha no claro
a cor do dia, o amanhecer suave, o bater de asas que se ouve como um 

sussurro, não há morte apenas vida que se transmuta, já que a fé vagueia 
no espírito das pequenas coisas. 

 Dora Paulo 
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REINO DO ASSIM

quero saber-te de mim, no meio do reino do assim, o reino onde a 
lógica é ilógica, onde o silogismo não tem premissa. quero aliviar a minha 
dor apaziguar o meu coração. tocar no teu ombro e desaparecer, multipli-
car-me em milhões de minúsculas partículas quando fecho os olhos. nos 
instantes tangíveis ser matéria, nos intangíveis ser vácuo, pó, poeira. quero 
desfazer-me em milhões e voar por aí, em liberdade, na minha liberdade, 
na liberdade que somos nós.

  

Dora Paulo
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FUGIR DE MIM

Nas promessas de vida breve encanto. encontro. quero fugir de mim e 
do pesadelo. lá está, já fui, já era, tu, magnífica catedral de luzes sem fim, 
brilhas tanto que dói olhar. é assim o sonho, é assim a primavera. estás a 
seguir-me? pergunto sem resposta. percebes o fio condutor? será que o 
há, ou será só a corda indefinida dos pensamentos ilógicos. dói saber do 
medo, mas sem medo não há vida. quero fugir mas não sei para onde. 
para o teu cheiro, murmuram-me as criaturas invisíveis. para o teu cheiro... 
tão doce que apetece mergulhar. é líquido esse cheiro, é líquida a vida, 
milhares e milhões de partículas quânticas descrevem o vazio, que não o 
é, apenas aos nossos olhos.

 Dora Paulo
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RELATIVIDADE DO SER

No espaço de tempo que passa entre dois segundos tanto se passa, é a 
relatividade do ser que faz vibrar as ondas do pensamento. No momento 
em que o olhar fita a estrela também as asas voam, o pássaro acorda. É 
irresistível esta vontade de partir sempre, sem destino algum. Como se a 
força motriz que move a cintura da terra viesse em nosso auxílio. É breve 
e perene o tempo, quando de tempo não se quer ouvir falar, o tempo 
essa invenção humana não quer saber das forças mortais e impele-nos 
para esse abismo mesmo sem nos apercebermos. Urge dar aos outros 
pedaços de nós enquanto há vida, entrarmos nas massas pluriformes e 
fazermos a diferença, porque é essa diferença que fica quando as partes 
corpóreas que compõem o nosso ser desaparecerem. Entre o sono e o 
sonho fica a memória de momentos vividos no colorido da paz que reina 
no bater do coração. Jamais esse inquilino se abstém de bater, apressado 
ou ritmado em cadências suaves, quando a vida se nos afigura tranquila. E 
a tranquilidade apenas poderá vir das boas memórias e da interação com 
os outros, quando tudo se afigura dialogante. O diálogo e não a discussão, 
são importantes para a construção do nosso ser, a programação neuro
-linguística, ou dialética dos tempos modernos, é fundamental para que 
os caminhos se façam em paz. A guerra em nome de um ser feito Deus, 
que apenas existe como representação mental, é uma incoerência em si, 
porque Deus é menino e uma criança jamais quer a guerra. É limitativo 
pensar que apenas poderemos ser, sem sermos relacionais, porque é na 
relação do tempo e do espaço partilhado que se constroem sentimentos. 
Esses sentimentos que perduram para todo o sempre, agora que a física 
quântica é uma realidade, todos sabemos que as dimensões do tempo e 
do espaço vão muito mais além do nosso corpo. Basta abrir os olhos da 
mente para perceber que há admiráveis mundos novos, que se afiguram 
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em nosso redor. E são tão belos, ou até mais, do que aqueles produzidos 
pelo olhar que é redutor, quando apenas abarca o que vê. É muito fácil 
meditar e alcançar mundos, formas, cores, padrões diferentes do tangível. 
Não é preciso sair do mesmo sítio para viajar, basta fechar os olhos e sentir 
o pulsar da vida.

 Dora Paulo 
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 O MOSTO E A PRENSA  

Ao Pinhão

Os desgostos são mostos
O tempo é a prensa
que vai espremendo
o que de doce ficou
até secarmos ao sol como passas do passado. 
Não vale a pena inquietar-me
deitar mais uva
na prensa cheia
ou assim; 
A prensa não se apressa
Ela é o relógio que atravessa
o tempo que há em mim.

   João Freitas Mendes
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(Dex)PRESSIONIS

À Dra. Filipa

Para escrever,
Desço a cabeça às profundezas
Acalentando as incertas tristezas
Deste intentando viver.
Para viver, 
Subo outra vez:
Pretendo a altivez da gente impante;
Ligo a cabeça,
Ponho-me a ler e alegro
Ao pensar-me triunfante.

João Freitas Mendes
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(a tristeza)

Mudo na tristeza, 
Na tristeza eu mudo
E torno além:
Mais surdo
E menos mudo, 
Ao menos mudo.

“- Ai!, que me aleijaste!”
“- Gaita, que me aleijou!”, 
A ponto de ser já o que não sou;
A ponto de não ser senão
Um outro ser-fera
- besta que não era.

João Freitas Mendes 

SOBRE A PASSAGEM DO TEMPO
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PORQUÊ?

Ao meu Pai 

Porque é que o pássaro passa e não grita?
Porque é que me deixam em paz 
em vez de me levarem ao colo ?
(– mesmo que não fosse até ao cume, 
ao menos até ao sopé da montanha…)
Porque é que não choro, 
Porque é que bebo.
Porque é que escrevo.
Porque é que ainda não namoro?
Porque é que aquele rapaz não sou eu?
Porque é que aquela rapariga não é minha?
Porque é que sou de novo ateu?
Porque é que o longe se faz perto?
Porque é que o trafulha é esperto?
Porque é que ontem não fui eu?
Porque é que morreu o “Matateu”
E eu não dei por isso?
Porque é que não assamos um chouriço 
E festejamos a vida?
Porque volta a noite a ser tão comprida?
Porque é que só quando sou pisado
M’eriço?
Porque é que não cantamos noite fora outra vez?
Lembras-te pai, quando não éramos só três…
E quando foi a última vez que riste?
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Diz-me pai se nos teus sonhos ainda viste
O futuro-novo
O amanhã melhor
Diz-me se és
Um espelho quebrado
De desamor
Fala-me do que viste e disseste 
Mas também do que sentiste
Nos anos do fundo
Não adiemos mais 
o girar do nosso mundo
- queres saber mais 
Ou estás bem assim?
Diz-me pai
Diz-me tudo-tudo 
só a mim!

Esquece o mundo;
Vamos recuperar os 
Anos
Vamos recuperar
Os sorrisos perdidos
Vamos encontrá-los.

João Freitas Mendes
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VINTE E CINCO 
(Mas quase)

Não sei o que é a fome
Mas quase
Não sei o que é a morte
Mas quase
Não sei o que é o sexo
Mas quase
Não sei o que é a loucura
Mas quase
Não sei o que é o pecado 
Mas quase
Não sei o que é a miséria
Mas quase
Não sei o que é ser jovem
Mas quase
Não sei o que é ser sem-abrigo
Mas quase
Já não sei o que são férias, 
Mas quase
Já não sei a que sabem as lentilhas que a minha mãe fazia, 
Mas quase
Já não sei quem eu era quando tinha 17 anos de idade   
    [entrei na universidade, 
Mas quase
Já não sei o que é estranhar a meus pais e meu irmão e  
          [meus avós,
Mas quase
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Já não sei se os amigos são os inimigos ou vice-versa,
Mas quase
Já não sei se as miúdas são distracção ou obsessão,
Mas quase
Já não sei o que é a sujidade, 
Mas quase
Já não sei o que é errado, 
Mas quase
Já não sei o que é falhar, 
Mas quase
Já não sei outra vez se escrevo pra mim ou para os outros,
Mas quase
Já não sei o que é saber 
Mas quase
Porém eu já sei
O que é escrever
Eu já sei 
o que é não saber
Eu já sei
O que é o amor e até já amei
Eu já sei 
Andar na água a fingir que ando à tona
Eu já sei
Como é cantar
Eu já sei
De novo, que é bom receber
E já sei, ex novo,
Que melhor é dar.
Eu já sei 
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que a vida é escada
- hoje percebo o poema do meu exame do 9º ano!
Eu já sei 
que o que sou não vale nada, para além de ser eu
Eu já sei
Que a fama arde
E que o calado vence tudo
Eu já sei que não sou apenas deste tempo
E deste lugar.
Eu já sei o que é ser cidadão
Eu já sei como é sentir que somos de quem gosta da gente
Eu já sei que não vou ser alguém porque a essência  
          [não muda
Eu já sei que é natural haver quem não goste
Eu já sei que toda a gente gosta da bola e da TV;
Mas que nem toda a gente gosta do Luís de Camões, 
pelo menos até compreendê-lo…
Eu quase sei o que sei,
Eu quase sei o que já não sei,
Eu quase sei o que não sei ainda.

  João Freitas Mendes
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CASTANHAS ASSADAS

Frio,
Dia de Inverno,
Agasalhos fora dos roupeiros
Ligeiro odor a naftalina
Transeuntes acotovelam-se
Cheiro a castanhas a chamar a clientela
Odor a carvão, madeira e a doce que fumega

Simples,
Passear de mãos dadas,
Invólucro em forma de cone
Queima…

Simples,
O desejo de passear de mãos-dadas pelas ruas da baixa
Saborear o trincar do fruto assado,
Adocicado
Refaz os sentidos
Desperta desejos, emoções
Castanhas Assadas,

Simples gesto
Passear de mãos-dadas pelas ruas da baixa
Sonho não concretizado
Que o dia trouxe à memória
Como se de um chamamento se tratasse.
O teu beijo, o teu abraço, o teu corpo
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O que não foi e poderia ter sido,
Aninha-se hoje no espaço flutuante da memória
Um dia comeremos castanhas de mãos-dadas pelas 
        [ruas da baixa de Lisboa

Helena Palma
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EXISTÊNCIA

Doce brisa que foste
Trago na memória teu corpo
Teu rosto perfeito
Teu olhar doce e profundo
Basta o reflexo
Na memória do tempo que foi
Fui,
Sou
A amante eterna do teu ser
e amo-te
no silêncio do grito profundo da minha existência.

Helena Palma
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INFINITAMENTE MENOR

Maré negra,
cabelos alinhados
Entradas bem definidas que recordei
Olhos breu,
Escondidos,
Ocultam teu olhar penetrante
Que outrora fazias questão de fixar

Helena Palma
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SONETO PARA TI MEU FILHO

Aqui na praia a olhar o mar em ti penso
A mãe que há em mim quer-te beijar,
Mas o pai que também represento, 
Tem de disciplinar.
É neste turbilhão de sentimentos
E contradições que vivo, dia após dia
Sem muitos lamentos,
Tentando equílibrar os meus sentimentos.

Que difícil tarefa esta, para um ser que
Como os outros é normal,
Mas que para além disso é excecional.
A exceção de ser bipolar e com isso aguentar
Toda a carga do preconceito e continuar,
Ainda assim, a relevar e sempre a amar.

Teresa Ribeiro
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 tSENTIR

Dá-me uma única oportunidade nesta vida que
Detesto sem ti, se me achares louco, faço um
Tratamento dos pés à cabeça, só para te agradar
Aqui ou em qualquer lugar
Sem ti vou-me abaixo, a mente deixa de funcionar,
No que gosto mais de fazer.
niguém me compreende, sou doente bipolar, mas
A culpa é do problema que vivo na minha cabeça.
Estou sozinho no meio da multidão que fala um dialecto
Que não me interessa, que mais um amor mais além,
Arrasar este mundo de tiros, onde beijos escasseiam.
Quando estou contigo, não existe mais nada, nem mais ninguém,
Tu és mais do que uma princesa, à procura dum castelo
De todas as cores da paleta do teu pintor prefiro isso
Que escrevo para ti formas às vezes descuidadas
E sem sentido.
E ao cair da noite a campainha toca, abres a porta
E ouves alguém a cantar uma canção chamada sentir.

Luís Carlos
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Nesta onda louca sem fim
Luto com muito querer
A vida é mesmo assim
O sol parece falar
Neste lindo verão
Não consegue parar
A mudar de estação
Sou um grito da vida
O mar chama por mim
E nesta terra prometida
Eu faço parte de ti

Luís Carlos 

TENHO MUITO QUE DIZER
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Sonetos de Pessoa
Poemas com temas
Viva a nossa Lisboa
Poetas e seus poemas
Um céu louco e azul
Um amor com calor
As praias do Sul
Muito longe da dor
Eu sonho demais
Sou um sonhador
Vejo sempre a mais
Neste esplendor
Abrem-se as portas
Que louca inspiração
Vivências meio tortas
Com um pingo de razão
Estou sozinho a voar
Procuro meus amores
Esperam por mim ao luar
Longe de todas as dores

Luís Carlos 

SONETOS DE PESSOA
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 BUAL

Uma arte a voar
Cavalos a sentir
Cristos a sofrer
Mónicas a sorrir

Uma pintura é um poema
Um sonho e o mundo
Um pintor que respira
E nunca vai ao fundo

O nome não vou dizer
Porque é grande demais
E a sua arte gestual
É um grito e muito mais

A sua pintura abstracta
A tinta louca a escorrer
As saudades do seu traço
Um astro sem se perder

O poder de saber vencer
Foi uma vida vivida
Sempre com inspiração
Nesta terra prometida

E ao luar deste mar
Os amigos eram tudo
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Abria sempre as portas
Para mostrar um estudo

Sempre com tanto para pintar
Com muito para dizer

Este artista chama-se Bual

Luís Carlos 
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MULHER

Mulher tu és o sangue
Duma criança a nascer
És uma louca com eura
E vontade de vencer

Mulher tu és o vento
De cabelo a voar
Tu és o sentimento
Lua vestida e nua
O nome duma rua

Mulher tu és o carinho
Uma cantiga a crescer
Tu és o meu caminho
Para eu não me perder
O Abraço e o momento
És um Beijo sedento

Mulher tu és a mãe
Do frio e do calor
Irmã, amiga e amante
Quem suporta a dor
Tu és um diamante
No seu esplendor

Mulher tu és a arte
De quem sabe amar
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És quem chega
E és quem parte
Tu és o meu presente
Que usa bem a mente
Tu és a mulher

Luís Carlos 
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CHAMA QUE AMA

Eu Vou-te iluminar
Com a chama que AMA
O grito do meu sonhar
Sou eu quem te chama.

A beleza do teu viver
No centro do mundo
Tu vais olhar e ver
Sem nunca ires ao fundo.

Eu abraço a liberdade
No ventre do sentir
Claridade sem idade
Viagem de tanto sorrir

Lutamos por esse vento
Onde não há prisões
Agora tudo está atento
Longe de mares e solidões.

As grades da loucura
Onde não existe amor
Vamos à procura da cura
Numa vida de calor.

Agora vivo perto de ti
Está na hora de sonhar
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Tu és tudo para mim
Vamos agora nos encontrar.

Que o sol brilhe por aqui
A dizer não a este frio
Os amantes perto daqui
No grito do meu rio.

Vejo o sol a aterrar
Num sonho sonhado
Uma gaivota a voar
No ar tão viajado

Luís Carlos 
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CANÇÃO

A beleza de uma canção
Duma cantora sem dor
Uma mudança de estação
Num palco com calor

Corres como ninguém
Numa estrada sem fim
Cantas num vai e vem
Tu és sempre assim

Tens pressa de sentir
O luar deste mar
Tu não paras de sorrir
Tu és o meu olhar

Com um micro na mão
A voar e a dançar
Hoje mudas de estação
Sem vontade de parar

Um poema, uma viagem
Uma noite a brilhar
Contigo não há paragem
Num grito louco ao luar

Dei-te uma vez uma rosa
Sinal mais sempre de mais
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Escrevi um poema, uma prosa
Ou sei sempre aonde vais

Abriste as portas de Tudo
Muito longe da solidão
A canção é o teu mundo
Sempre com o micro na mão.

Luís Carlos  
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ESTADO

O Estado está preocupado
O Estado está macro preocupado com as Finanças
O Estado está micro preocupado com a Cultura
O Estado sabe que o Povo culto é um perigo!
O Estado dá tachos aos seus militantes
O Estado, e de que maneira, taxa-nos
O Estado ajuda a criar 240 mil novos empregos
O Estado deixa precarizar o emprego
O Estado está atento aos combustíveis
O Estado alcavala os combustíveis
O Estado está desatento com o SNS
O Estado está atento à legionella

O Estado deixa morrer por legionella 
O Estado está a ficar mais securitário
O Estado pelos grandes interesses económicos está manietado
O Estado não pergunta ao Povo se tem dinheiro
O Estado não pergunta ao Povo se tem dinheiro para pagar bancos  
          [falidos
O Estado tem orelhas moucas
O Estado anda a pedir poucas
O Estado não privatiza, aleluia!
O Estado continua a dar muitíssimos milhões aos rentistas
O Estado é falhado com as PPPs
O Estado para o rentismo deve entrar em abstinência
O Estado para com o Fundo de Resolução dá charutos e enche a   
      [pança à banca privada
O Estado dá muitíssimos milhões aos mesmos poucos
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O Estado dá cêntimos aos mesmos muitos
O Estado faz bem aos cavalheiros da burguesia alta 
O Estado tem apagões
O Estado não paga todas as sociais prestações
O Estado faz muito desconto
O Estado põe o Povo tonto
O Estado é um estado d’alma
O Estado está desalmado
O Estado não é um estado sólido
O Estado é um estado gasoso
O Estado mete água
O Estado tantas, tantas vezes é uma interrogação
O Estado p’rós ‘’de baixo’’ tem de ter muitíssima acção
O Estado não é às Direitas
O Estado - felizmente - não é de extrema-Direita!

Vitor Colaço 



57

NATAL DOS SEM-ABRIGO E SEM-AMOR

O Natal dos sem-amor e sem-abrigo
é com bacalhau, batatas e pão,
nest’altura a fome não é perigo.
Têm refeição.
O Natal dos pobrezinhos
coitadinhos
com as plantas dos pés no chão
é um’aflição.
Nesta quadra vão ser assistidos
p’los assistencialistas caridosos,
p’lo patrão
que bastas vezes lhes rouba o pão!
No Natal de Cristo,
o Benquisto,
a caridadezinha é remendada acção,
fica bem dar ao despossuído uma moeda na mão…
Alivia-se o coração
e também se faz a remissão
da exploração!
Diz a «vagabunda»: - É a única época que não durmo com o esqueleto  
              [no chão!
Diz o desvalido,
tantas vezes obnubilado
- É no Natal que não como só dentes com pão!
Não lhes deem só uns dias d’ilusão,
mas sim!, Rendimento Social d’Inserção
e Profissional, Formação.



58

P’rá inclusão
e a almejada profissional integração. 
Não é só no Natal que s’abraça o pé-rapado irmão,
não é só nas festas do Menino em Adoração,
urge dar-lhes a mão 
na plenitude Fraterna e Solidária extensão! 

 

Vitor Colaço
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VALORIZA-TE!

Não te minimizes,
sai da fila dos infelizes.
Mata o estigma,
suicída o auto-estigma!
Combate a maleita maligna,
qu’é tua inimiga
e não pode estar contigo,
já qu’é uma porta de fogo
à tua frente
um sufoco
p’ra sempre! 
Desenha, esculpe, pinta, jardina, lê
relê,
mas cria!
E o teu espírito já gargalhava - ria!
Anima-te!
Religa-te!,
e Reconstrói-te
Ainda com mais Energia, com mais veia,
mais Alma!
Sereno(a) na calma…
q.b. - tu tens a Divina Centelha!
A chama
que clama.
Por ti, por nós - por outro panorama.
Viva a nossa namorada
a Vida!
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Qu’é muito Querida! 
E não t’esqueças de conjugar
em primeiríssimo lugar
o Cósmico verbo - o AMAR!! 

Vitor Colaço 
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À MINHA QUERIDA ADEB

Foste o meu porto d’abrigo
estiveste e estás sempre comigo.
És o meu aconchego
e quando te chego
dás-me palavras
lavradas, 
esclarecidas
e direcionadas.
Palavras d’alento,
semeadas
e regadas
p’ró meu (transitório) desalento.
A ADEB é um bálsamo unguento.
Desde os Administrativos
aos Psicólogos,
todos são obreiros
das almas, dos espíritos - Vassoureiros
e Engenheiros!
Duas ressalvas,
com palmas e salvas.
Ao teu Presidente, Augusto Oliveira, Delfim
um Solidário afim,
um Fraterno
moderno,
um Bombeiro,
Companheiro
e Enfermeiro.
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Ao teu Presidente da Assembleia Geral, 
José Manuel Jara, o genial.
P’la dedicação
e como palestrante
sobre as maleitas vindas do coração
sempre perto, nunca distante. 
Ilustre importante.
A Medicina não convencional defende que as  
  [maleitas do foro psicológico
têm origem no coração

 Vitor Colaço 
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UTOPIA

O meu mundo está lá em cima. No topo da montanha rochosa, fria. Um 
lugar solitário. Tento olhar para baixo, mas a sensação é a de vertigem. 
Recuo. A multidão, o turbilhão fervilha lá em baixo. Assusta-me. Prefiro 
ficar aqui. Permanecer. Sei que não é o correto. Isolamento. De tudo e 
de todos. A minha cabeça não para de pensar que poderá dar um passo. 
Mas e se resvalar pela montanha abaixo? Não há tempo, nem forças, já 
tão diminutas, para regressar. O lugar não é tão majestoso. É de uma falsa 
aparência. De uma frieza igual à que sinto dentro de mim. O meio-termo 
entre o céu e a terra. Entre a verdade e a mentira. Entre o sóbrio e o ébrio. 

Sonho lançar-me. Levantar voo. Sou uma larva. Se conseguir voar serei 
então, uma linda borboleta. Asas reluzentes, ofuscadas pelos raios de sol. 
Basta chegar lá, planando lentamente. Deliciando-me com o que tenho 
perdido, não desviando o olhar ao que e rodeia. É como ver o mundo pela 
primeira vez. É sentir o cheiro da terra, da erva-doce, o orvalho. Pousar 
numa flor. Saltitar entre uma e outra e aí sim poderei morrer em paz. 
Consegui. Por uma única vez, consegui sair da escuridão, dar luz à minha 
vida que de nada é vivida. É mera sobrevivência. 

Que importa ter livros para ler, telas nuas para pintar, folhas em branco 
para escrever se não consigo dar e receber o mais importante desta curta 
existência? Afeto, amor, carinho, tolerância, amizade... Por isso continuo 
aqui em cima, sozinha. Iludida de que um dia possa ganhar asas. De que 
um dia alguém me estenda a mão e diga “vá lá, tu consegues”. Os dedos 
dessa mão que me segura não me largam mais. Acompanham-me numa 
nova etapa. A caminhada da vida. E tudo deixa de ser utopia.

Susana Manteigas 
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ÁRVORE DA VIDA

Uma árvore,
como todas as suas irmãs,
cresce
dando ao tempo
todas as suas rugas, calos,
até cicatrizes
A seiva, o seu sangue
Pulsa
ao longo de todas as estações
Serão as suas folhas lágrimas
ou meras despedidas
a uma estação?
Terá coração?
Será toda ela coração?
Sentirá a alma do mundo 
em sinergia
com as suas semelhantes?
Sentirá a alegria, a compaixão,
a solidariedade?
Será mais “humana”
do que a humanidade?

 Mónica Gaiola 
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MANTRA OU ORAÇÃO DO SONHADOR

Viajante da lua
mostra ao vento
que a estrela polar é tua confidente e guia
e que o tentilhão te embala o sono.
Mostra à tempestade 
que já não és destroços ou fantasma
que nasces serena nos braços da manhã
e sorris, de espanto, 
ao contemplar o despontar do sol
E viajas, em maravilha,
até à aurora boreal
Ai doce loucura que se perde na arte de imaginar!
A vida precisa de sonho 
para continuar a nascer e a crescer
e a florir em pleno. Ámen

 Mónica Gaiola 
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VENCER A ANSIEDADE

Por vezes 
o passado e o futuro 
ficam apertados em estilhaços 
dentro do peito 
O agora surreal amplifica 
as batidas cardíacas 
(inspira e expira profundamente 
e submerge da água)
De segunda a Domingo - 
O tempo em corrida acelerada 
melindra e até aterroriza o corredor - 
Sim, o tempo esvai-se 
como um relógio de Dalí atarantado 
(bebe um chá de poesia impregnado de camomila e gengibre) 
Todas as cores são de um vermelho vivo espiral 
de tontura e embriagado equilíbrio - 
sem um pingo de álcool 
(pára, escuta, foca-te nas ondas a beijar a areia)
As mãos são tentáculos líquidos 
perante uma constante arritmia - 
Abraça-te e arruma docemente o passado - 
Lambe as feridas como um gato 
aninhado no seu ninho ou casulo pacífico
Quanto ao futuro, 
que o melhor de ti o deixe acontecer- 
Imagina que ele é como um cavalo 
a correr livremente num campo 
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ou que é uma nuvem cavalo 
placidamente a seguir o seu rumo 
O teu melhor tempo é o presente 
indomável ou previsível, teu e belo 
se te deixares ir

Mónica Gaiola 
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HÁ DIAS

Há dias em que somos aves, peixes e árvores: 
Lançamo-nos em direção ao infinito 
Mergulhamos no mar de amor líquido 
Estendemos as nossas raízes até nuvens sonhadas 
E as copas até ao colo materno
O poema tremido
Fiz tremer um poema 
que não coube no palco 
nem no peito 
de onde o coração rebentava 
como uma onda furiosa 
Fiz-me tremer toda 
Sem controlo ou rédeas 
Fosse o agora, o antes e o depois 
na fogueira das gentes 
e eu incendiava-me bravia 
a monte, a cavalgar para longe 
do palco 
Mas ficou a lua cheia de emoções 
no bater de cada coração 
apressado, lento, “arritmado” 
dentro ou fora do palco 
a bater e a sorrir 
a noite de hoje

Mónica Gaiola 



69

A STARLIT BLUE BIRD

Singing to the moon in a red and black sky 
Don’t take too long to return 
We are waiting for you 
While you walk lost in the streets of your soul 
And the ghostly dusky buildings know you too well 
In absent presence reflected by your eyes
Please, don’t take too long to return 
Our arms are waiting 
For the warmth of your heart – 
The breath of your heart 
Blooming spring over winter
You are as a tree with strong roots 
With an ancient wise voice: 
You know the unpredictable nature of storms 
(your inner self is the intimacy of the wild nature) 
Because before being a tree 
You were a seed in the middle of the storm – 
Beauty dancing with the fury of the water, wind, earth and fire
Please, before closing your door 
Again and again 
Hear the lullaby of angels 
And their prayers 
Some fairy left under your dream pillow 
A flower, so fragile and yet so bright 
Fresh and wild as you
Dream calmly 
Breathing with all your soul 
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And please, oh please! 
Return soon to us 
– Our warmth is waiting

Mónica Gaiola 
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DESPERTAR

A luz da aurora gentilmente invade
O meu quarto, através da janela,
Com ela, uma imagem doce e bela
Que brilha numa ténue claridade.
Vulto esse, com um calor inefável
Persegue em tortura o meu pensamento!
Feliz cativado fiquei atento
Ao olhar jovem de um sonho agradável…
Olhos castanhos, raros diamantes,
Irradiam poemas por amar…
E teus negros cabelos navegantes
São ondulações de um sereno mar.
Tocar-te é fogo de sonhos distantes
Que se dissipam num longo acordar… 

 Rui Silva 
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Breve e sentida esta dedicatória
Estará sempre na minha memória
Meras palavras de sã gratidão!
Homenagem pela dedicação
Aos viajantes da imaginação.
Juramos nós, vencer batalhas duras
Apenas não passam de vãs loucuras…
Pergunto o porquê de falsas verdades
Acredito nas ilusões da mente,
Uma tentação das minhas vaidades,
Levito-me assim freneticamente
Onde sou imprudente, invencível!
    
Hoje afasto-me dessa fase incrível,
Onde espalhei imenso sofrimento…
Resta ouvir o meu sábio doutor,
Trazer-me novamente o meu alento
Apaziguando assim minha dor.

 

  Rui Silva 

BREVE E SENTIDA ESTA DEDICATÓRIA
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ESPECIAL 

Especial foi o dia     
Ligar-me a quem me sorria,
Imagina, quem diria?!
Suave a doce alquimia:
Amar tua simpatia!

Musa do meu horizonte!
E em ti, da tua fonte
Uma verdadeira ponte 
A ternura do teu jeito
Murmura num tom perfeito,
O carinho do teu peito
Recai em mim, teu eleito. 

Quão brilhante é a tua essência
Uma bendita existência,
Enobreces a beleza
Revelada no teu ser
Onde exprimes teu saber.

Força indomável a tens,
A leoa que conténs!
Zelas pela chama acesa
Expressa num doce olhar.
Reluz assim nosso lar…
Tu! Poeta sonhador!
Enaltece o teu Amor!
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Feriste-lhe os sentimentos,
Espalhaste desalentos…
Livra-te dessa aspereza
Insensato coração!
Zunir-lhe sempre a razão…

A minha face lamenta
Mágoas em ti sentidas,
O meu coração bem tenta
Transformar as nossas vidas,
Um pobre ser que alimenta
A dor e suas feridas…

Escuto o mar… belo canto…
Serena-me as emoções,
Silencia o meu pranto.
Escuto os meus guardiões:
Namorar-te com fervor!
Caminhar intensamente
Invocando o nosso Amor!
Amar-te profundamente.

 Rui Silva 



75

 O MESTRE E O DISCÍPULO

Ele finge ser um poeta pensador
Procura o seu filósofo poeta
Perdido num mundo sonhador…
Percorre por vários destinos
Pergunta pela humanidade inquieta
Provando a vida sem desatinos.

Ele vive emoções
Vãs ilusões…
Serão fantasias? Quimeras?
Vivências de outras eras?
São simples entoações
de várias razões…

Ele te pergunta:
tem sentido a tua vida
ou
navegas uma história perdida?
Muitas vezes as tuas perguntas são tais
As eternas dúvidas existenciais!

Ele te questiona:
Por onde caminhaste?
Que arado és tu?
Onde mora a tua
futura estrada?
Acredita… Medita…
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Oh verdade intocável!
Enredas-lhe com mentira bonita!
Tanta dúvida insondável…
Então tu interpelas-lhe:
Onde semear o depósito
do meu saber?
Qual o propósito
do meu ser?
Por onde peregrinar
neste longo caminhar?

Ele serenamente te mira
E sorri num ínfero sentimento…
Diz-te para inspirares um efémero momento,
E depois: percorrer, viajar,
compreender e abraçar
este planeta que gira…
Mas antes desta árdua aventura
Faz uma longa viagem:
Percorre primeiro o teu eu
Numa inexcedível procura
De respostas que te agem
Até ao limite do teu apogeu…
Inspira alegria
Saboreia o teu dia
Numa macia melodia
E sabes, quem diria:
O ontem errante
De um desespero gritante,
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Se torne um sonho distante
Evaporado num mero instante.
Ama todo o teu puro interior,
Expira todos os teu sentidos,
Cultiva infindáveis amigos
Abraçando o próximo com fulgor.
E lembra-te:
Ontem fomos
Agora somos
Amanhã seremos
Porque
A verdejante beleza
da térrea natureza,
O nosso sol infinito
com o seu luminoso rito,
A água salgada
pelos rios amada,
O imenso céu azulado
dançando com um astro iluminado,
Ontem fizeram
Hoje fazem
E amanhã farão
Brotar a intensa VIDA
numa explosão contida!

Assim te digo
meu caro amigo:
Vive intensamente
Ama loucamente…
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Procura e encontrarás,
Sê feliz e encantarás
Todos os seres imortais
E todas as divindades mortais…

 Rui Silva 
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O SONHADOR…

Ele é um homem que recorda o passado e vive o presente. Um lutador, 
um sonhador… Acredita ardentemente na harmonia e no amor, tal seria 
a magia, para um futuro iluminado pela humanidade. Julgando que foi 
esquecido e, tenazmente tenta esquecer o passado…

Então ele conta todo o seu maravilhoso mundo aos seus semelhantes, 
expondo as neuroses da sua visualização. Mas, eles aceitam os factos com 
malícia, gozando o seu acto. Como podem eles saber o que é falso e o que 
é verdadeiro?

Algumas vezes, quando acorda, ele sente ter caminhado no interior de 
um sonho, numa longínqua viagem… Onde tudo é belo e maravilhoso, 
onde reina a simbiose entre a vida e a mãe natureza. Assim sendo, ele 
tenta despertar a consciência global, defendendo os seus sonhos. Percorre 
o mundo tentando evitar uma lenta e agonia geral… Ele que sabe que este 
planeta é a nossa única casa e estamos a tratá-la tão mal...Muitas vezes, 
dos seus combates travados até à exaustão, sai derrotado, vencido por 
uma luta desigual e cheia de embustes, caindo numa impiedosa frustração.

Após as batalhas, refugia-se numa máscara onde predomina a 
resignação, duvidando dos seus próprios actos.

Será que vale a pena? Ele acredita que sim… Mas ele volta a lembrar-se, 
se as coisas que eles viram dele é pura ilusão? Ou simplesmente ousadia? 
Talvez digam que o homem dentro da máscara pode realmente ser feliz.

Depois de toda a pantomina ter acabado, ele tira toda a maquilhagem 
do seu ser, para revelar a sua verdadeira e mais pura essência… As lágrimas 
escorrem-lhe pelas suas faces. Ele vê o seu rosto no espelho…

Ele que não percebe:
O porquê dos ódios exagerados.
O porquê das injustiças atrozes.
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O porquê dos risos de escárnio.
O porquê da violência gratuita.
Porquê foge a palavra compreensão?
O porquê da ausência do puro amor…
Ele empreendeu numa cruzada extremamente difícil, buscando o seu 

ideal quase perdido: a harmonia de uma natureza de Amor!
Mas ele não desiste! Sempre que pode, vai vagueando por colinas e 

caminhos sempre acompanhado pela esperança, procurando respostas…
Ele contempla a imensidão do mar. Pede-lhe que a sabedoria o inspire… 

O mar serena-o… Agradecido, ele, um pobre idealista, canta para todo o 
horizonte… Os céus e os mares escutam-no…

Por momentos é feliz, verdadeiramente feliz…

 Rui Silva 
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MARIA

No pensamento, o indizível!
Pensar em Maria!
Dizer o que não é perecível!
Pensar e repensar só em ti, todo o tempo das horas, 
Maria!

Pensar nela todo o dia!
Na sua alma Luzidia!
No seu coração descansar!
Como se chegasse ao fim todo o meu pesar!

Até hoje foi pensamento!
Mas agora vou estar com ela, um só momento!
Com o seu coração vou-me encontrar!
E esse instante, curto, para sempre vou recordar!

Por ela não tenho paixão, mas amor!
E estar afastado dela é motivo de dor!
Quero tê-la presente na minha vida sempre!
Como o meu respirar, permanente!

Toda a vez que penso nela, eterno momento!
Pois toda a vez que se ama, mesmo só em pensamento!
Diz-se a palavra infinitamente!
Nisso sou crente!

Prolongar para sempre este dia!
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No meu coração ter sempre um nome, Maria!
Esse coração, sim, para sempre!
Não há outro, nenhum, que me tente!

Vidas unidas, sem cessarem!
Como se ontem, hoje e amanhã fossem um!
Um único amor nesse momento criarem!
Como se entre os só homens não houvesse semelhança 
na terra com mais nenhum!

 José Torres
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LUZ BRANCA

Invisível à vista limitada
Se a visse logo ficaria maravilhada!
Ó luz branca brilhando!
O destino dos homens vais traçando!
Luz de infinita beleza!
Só em ti se pode pronunciar a palavra certeza!
Tens  religião
Estás em tudo e em todos, sem um único senão!
Ser vivo infinito!
Em ti tudo é bendito!
Existes em todo o Universo
A ti recorro contra o que é adverso!
Luz que está em tudo o que existe
Excepto no que é triste
Em ti quero mergulhar o meu corpo e espírito
Sempre, antes e depois do meu último suspiro!
Luz que iluminas tudo o que é escuridão
De ti vem os sentimentos do amor e compaixão
Luz que tudo o que existe criaste
Um mundo perfeito desejaste
Luz infinita!
Sem antes nem depois!
Está sempre à minha vista! 
Sempre companheiros os dois!
Em ti quero mergulhar!
Para toda a infelicidade evitar!
Só em ti tudo tem valor
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Se não existisses não havia amor!
Em ti quero fazer voar o meu espírito e corpo
Para que eu nunca esteja morto
Antes e depois de morrer neste mundo
Leva tudo o que ao meu redor é imundo
Luz de beleza infinita!
Cuja essência não pode ser descrita!
Em ti quero comungar
Em ti sempre voar!

                                       

              José Torres
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MULHER AMOR

Que é a vida sem o sonho?
Tempo presente medonho!
Na minha vida
Pensei a minha mulher querida
Minha afectividade redimida
Sempre da recordação dessa mulher precedida
Solucionar o meu sofrimento
De não a encontrar nem num só momento
Do fundo do meu coração
Cresceu a minha ilusão

Quisera ver-te 
Tão só uma última vez
Mulher afectiva

Quisera ver-te
Mulher tolerante

Quisera ver-te
Mulher compreensiva

Quisera ver-te
Entre a multidão
Meu Amor

Quisera ver-te
Contigo amar
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Contigo sonhar
Contigo viver esse solitário instante
Para o nunca esquecer daí em diante

Quisera ver-te
Tão só uma última vez                                                                                                                                

 José Torres
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O SEM ABRIGO

Na portada do edifício, deitado                                                                    
O sem-abrigo!!!
Passos apressados na calçada!
Ninguém repara, nem quer ver nada!
Pensei e vi 
O que aquele homem me contaria de si

Tivera talvez no passado amigos!
Mulher e até talvez filhos!
Aqueles que agora lhe dizem não
Aos seus pedidos de compaixão!
Um emprego e profissão!
Respeito e consideração!
Dinheiro!
E um ar presenteiro!

Tivera pais!
Que lhe acudiam aos seus ais!
Uma casa para viver!
Para dormir e conviver!
Deitado no chão!

Lembro que podíamos ser tu ou eu meu irmão!
Dorme ao relento!
Faça chuva ou faça vento!
Passa fome!
E a sua solidão é enorme!
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Recorda o seu passado!
Agora violentado!
Deitado no chão!
Mendigando o seu pão!
O SEM-ABRIGO!!!.....

                                                

José Torres
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SOCIEDADE E AFETOS

Como projetista de sonhos envolvi-me numa
espiral onde se misturam os afetos,
São emoções diluídas numa coragem por vezes
amadurecida fora do tempo.
Decidi renegociar com a sociedade,
para que o meu equilíbrio face a
um transtorno nomeado por uma certeza dúbia
se manifestasse enquadrado no hemisfério do
amor.
São os afetos que precisam de ser sentidos
pela alma afugentada por uma névoa cinzenta
que apodrece a capacidade de os tolerar, ou
ficar com eles dentro de si.
E joga-se numa roleta ao calha
os sentimentos que se devem nutrir.
Mas o que vale é o amor próprio e a
serenidade de poder sentir.

 Ana Silva 
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